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variant on liituda eesti kaugmetsaomanike liiduga.
28 Puidutööstus
sANDeR siLm
tsenter – eesti mööblitootjate
mõttekeskus
Keskus aitab ettevõtetel, eelkõige
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tooteid luua või neile lisandväärtust
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Käbid on hinnas nii sepikojas
kui saunapeol
miks on koduõues saarepuu all
männikäbid? Ja kes on pidanud
metsas kuusekännul nii suurt pidu,
et käbidest on alles vaid rootsud?
Kui hoida silmad lahti, saab käbide
abil aimu nii metsaelanike toimetamisest kui ka puude tervisest.
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Vaenlasi on jänestel palju. isegi vares
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rääkimata.
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Õigesti kaitstud puitmaterjal
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O

n teemasid, mis vaat et
igavesest ajast igavesti jäävad arutelusid ja vaidlusi tekitama. Üks neist on looduskaitse. Ehk kuidas inimene peaks
ja võiks toimetada, et tema soovid saaks täidetud, aga lindudele,
loomadele, taimedele, putukatelemutukatele ka väga liiga ei tehtaks.
Sel kevadel on päevakorda teravamalt kui kunagi varem kerkinud
raierahu teema. On neid, kes väidavad, et lindude pesitsemise ajal
ei tohiks metsas langeda mitte üks
puu, ja on neid, kes seda nõuet liialdatuks peavad.
Mõlemal on öelda omi argumente, mis aga kõrvaltvaatajais omakorda mitmesuguseid küsimusi
tekitavad. Käesolevas Eesti Metsa
numbris ongi Mari Kartau kogunud kokku rea linnurahu pooldavaid väiteid kui ka vastaliste vastu-
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väiteid ja pannud kirja rodu küsimusi mõlemale poolele.
Eesmärgiga juhtida otsustajate
tähelepanu sellele, mis kõik tuleb
enne seaduse muutmist läbi kaaluda. Mõju metsamajandusele oleks
siiski tõenäoliselt küllalt suur, kui
seda rahas mõõta.
Kuid looduskaitsekorraldus ei
puuduta üksnes metsade majandamist, vaid ka näiteks sportimist,
nagu selgub Vivika Veski loost. See
pajatab mõneti juba pikalt vindunud loo Palukülast Raplamaal.
Kõnnumaa maastikukaitsealal
asuv Paluküla on tasase pinnamoega maakonnas praktiliselt ainuke
koht, kus saab kelgu või suuskadega alla lasta mäest, mis mäe moodi
ka on. Samuti on see paik, kus
sõidetakse jalgrattakrossi ja murdmaasuuskadega.
Rohkem kui kümme aastat on
soovitud rajada Palukülla spordi- ja
puhkekeskus ning tahetud ehitada
suusatõstukit. See plaan tuleb siiski unustada, sest uus kaitse-eeskiri
seda ei luba.
Piirduda saab võimalustega, mis
seal juba on. Jalgrattaspordiga seotud üritused tuleb siiski ametiga
eelnevalt kooskõlastada.
Sellegi teema puhul on pinged
püsivalt õhus, sest liikumisest hoolivatele inimestele tunduvad nii
ranged piirangud põhjendamatud.
Küllap jätkuvad vaidlused
Paluküla ümber edaspidigi, sest
teist niisugust mäge Raplamaal
paraku pole.
Tegelikult pole Paluküla ainus
paik, kus sportijate ja looduskaitsjate soovid vahel risti lähevad. Lahendusi siiski leitakse,
aga vahel tuleb loodushoiu
nimel mõnda ka tegemata jätta.
Kristiina Viiron

